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Kousek od ní visel
nápaditý plakát s
nápisem „Miluji Odě -
su“, kde místo srdíčka
byla kotva. 

V městě jsme ho
viděli ještě mnoho-
krát, a jeho přátelské
ladění kontrastovalo
s chováním Oděsitů
(jak se místní sami
nazývají), a vlastně
skoro všech lidí, s
nimiž jsme se na
ukrajinském pobřeží

setkali. Téměř bez výjimky chladní, nevstřícní, bez zá-
jmu, až naštvaně působící, v obchodech, stáncích,
restauracích, v mu zeích, divadlech, v bance, na ulici,
prostě všude. Když jsme se na to ptali číšníka v lodní
restauraci, taky Ukrajince, řekl nám, že si to uvědo -
muje a že je to prostě taková národní mentalita…
Jsem dalek zevšeobec ňování, ale ve více než osm -
desáti státech světa, které jsem navštívil, jsem se s
něčím takovým prostě nesetkal.

– – –
Nakonec malá poznámka: Všechno to shánění po-

hlednic a známek v přístavech jsem si samozřejmě
mohl ušetřit – pohlednice všech navštívených míst
vedou lodní prodejny a v recepci bývá schránka, kam
je lze podat k přepravě (známku vám připíší k účtu);
personál je pak dopraví agentovi v přístavu, který je do-
ručí na nejbližší poštu, kde koupí a nalepí známky.

Tak to také dělá většina zkušených cestujících, takže
po pohlednicích a známkách na břehu ve skutečnosti
nebývá zase tak velká sháňka, i když tam v jeden den
zakotví třeba pět velkých výletních lodí a z nich se vy-
hrnou tisíce pasažérů. A to je zřejmě také důvod, proč
je místní prodejny a stánky většinou nevedou – ne-
vyplatí se jim to. Tenhle smutný závěr nás přivádí k
otázce, jaká je vlastně budoucnost klasické papírové
pohlednice, vyplacené známkou a přepravené poštou

z místa podání k
adresátovi? Nevytlačí
ji modernější způso -
by, o nichž jsme se
zmínili v předchozí
části na še ho článku?
Varovné příklady tu
jsou: dopisnice u nás
(i leckde jinde) ztratily
své opodstatnění (dří -
ve zvýhodněné vý-
platné je nyní stejné
jako za dopis), tele-
gramy byly nedávno
zrušeny…

Čeká teď podobný
osud i pohlednice?
To záleží i na nás.
Kdy naposledy jste ji
poslali právě vy?   n

Staré zlaté časy filatelistické?
Co jiného může člověka napadnout při pohledu na

jídelní lístek, tehdy nazvaný Menu, vyhotovený na
formuláři Obecního domu v Praze, se znakem hlavního
města. Dne 8. prosince 1937 se tu účastníkům oběda
nebo večeře podávalo ruské vejce, chřestová polévka,
smažené vepřové žebírko s bramborovým salátem,
oříš kové řezy a káva. Proč by nás to mělo zajímat?
Kvůli příležitostnému razítku se stejným datem, otiště -
nému na lístku vpravo nahoře, které se používalo jen
a jen v tento jediný den a nese nápis Praha 1 / 50 let
Klubu českých filatelistů / 1887 – 1937. Šlo tedy zjevně
o slav nostní akci našeho nejstaršího filatelistického
spolku, a my si můžeme jen povzdechnout, že naši
dávní předchůdci opravdu uměli slavit!

Od těch dob už uply nuly tři čtvrti století a my dnes
víme, že nad hla va mi leckterého z teh dej ších účastníků
se neodvratně stahovaly tem né mraky, blížil se Mni-
chov, okupace, Únor… Možná ten prosincový den byl
jedním z posled ních bezstarost ných, a tak bychom
titu lek této noticky možná měli změ nit na „Konec zlatých
ča sů filatelistických?“...                                                   -š
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